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Vídeňská pandí dvojčata odcestují do Číny 

Dvouletá dvojčata pandy velké z vídeňské zoologické zahrady čeká stěhování. 

Počátkem prosince obě pandy opustí Schönbrunn a vydají se do Číny. Přípravy 

na transport jsou v plném proudu a zvykají si i pandy. 

 

Druhého prosince začne nová kapitola v životě vídeňských pandích dvojčat. „Čas s 

dvojčaty utekl rychle. Přijde mi, jako by to bylo včera, když se ještě obě mláďata v 

porodní místnosti tulila k matce,“ vzpomíná ředitelka vídeňské zoo Dagmar 

Schratterová na narození dvojčat v srpnu 2016. Samička a sameček jsou mezitím 

samostatní a čeká je stěhování, a to ve věku, kdy i volně žijící pandy opouštějí matku a 

hledají si vlastní revír. 

 

Letecky do rezervace v Číně 

Vídeňská dvojčata čeká letecký transport z Vídně přes Frankfurt do Čcheng-tu 

(Chengdu) a do pandí rezervace Gengda v provincii S’-čchuan. Transportní boxy jsou 

již připraveny ve výběhu, kde si na ně Fu Feng i Fu Ban v klidu zvykají. Ošetřovatelé 

dovnitř do boxů také umísťují bambus a zeleninu a boxy cíleně na chvíli uzavírají a 

zvedají, aby si dvojčata zvykla i na pobyt v nich a transport. Pandy do Číny doprovodí i 

jejich ošetřovatelka, zooložka a veterinář. 

 

První odchov dvojčat v zajetí bez pomoci 

Pandí dvojčata Fu Feng a Fu Ban se narodila 7. srpna 2016 a jsou prvními pandími 

dvojčaty narozenými v zajetí, které byly vychovány bez lidské pomoci, pouze pod 

dohledem kamer. Jejich zkušená matka Yang Yang už vychovávala tři potomky. Od 

prosince zůstane Yang Yang jedinou pandou velkou ve vídeňské zoo, zástupci zahrady 

však již jednají o příchodu nového samce. Pro Yang Yang to však podle zoo nebude 

žádná výjimečná situace – s výjimkou období páření totiž samice žila odděleně i od 

svého předchozího partnera Long Hui. Dospělé pandy velké jsou totiž samotáři, zní ze 

zoo ve vídeňském Schönbrunnu. 

 

Foto: Nácvik s transportními boxy © Daniel Zupanc 
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